Reiserapport fra VM veteraner Mont-Ferrand Frankerike 17 til 22
mars 2008.
Byen
Blomstene på frukttrærne og i parkene sa oss at vi nå var kommet en bit sørover og
omtrent midt i Frankrike. Det var litt surt, men plussgrader. Mont Ferrand ligger på et
tidligere vulkansk platå 5-600 m over havet. Silhuetten av vulkanene var tydelige mot
himmelen som for det meste var blå. Alle de brunøyde og ofte pene menneskene, var
meget dårlige til å snakke engelsk. De kom vi i nærkontakt med hver dag, spesielt i
femtiden, da alle skulle inn i den geniale og miljøvennlige trikken. Denne benyttet
kun en skinne og gikk på gummihjul. ”Sild i tønne” kan godt benyttes for å beskrive
pakketettheten i denne effektive trafikkmaskin. Denne, byens stolthet, gikk gjennom
sentrum av den langstrakte byen. Seks min mellom hver avgang på dagtid. Vi kjørte
gratis med denne. Med stoppested utenfor hallen gikk transporten i byen greit.
Deltakelse.
Få nordmenn hadde tatt reisen hit midt i påskeferien. Jeg spurte om tidspunktet ikke
gikk ut over arrangementet og fikk svar. Påskedatoen varierer fra år til år, derfor har
vi samlet våre fridager til den første uka i april. Det gir bedre planlegging! Noe
liknende hadde visst også de andre landene i Sentral-Europa.
Det var 3670 deltaker påmeldt til dette mesterskapet fra over 60 nasjoner. Fordelingen
kvinner og menn 940 – 2730.
Størst deltakelse var det på 60 og 200m med ca 570 i hver klasse. Her var det de
yngste klassene som hadde flest. Flest starter totalt var det i M45-44 år med 842.
Åpningssermonien
Alle deltakere ble invitert til en kjempemessig hall med sitteplass for flere tusen
mennesker.
Først var det de obligatoriske velformulerte velkomsttalene fra idrettspresidenter og
borgermesteren. I tussmørket kikket vi på klokka etter fire fransk og en engelsk tale.
Spesielt kjedelig var det da de fleste deltakere ikke skjønte noe av det som ble sagt og
talene var alt for lange!

I denne hallen ble vi vitne til litt spektakulære saker, skikkelser på stylter og
kostymerte unge damer som fremførte balettliknende danser med deltakernasjonenes
flagg.

Deretter fulgte en sekvens med gespenster og kjøredoninger. Her var det
pyroteknikken som dominerte. Det ble også tegnet mønster på gulvet med brennende
fargerike væsker. Miljøvennlig kunne det umulig være da det la seg et mystisk
røykteppe over det hele.
Hallen.

Jean-Pellez hallen er den flotteste friidrettshallen jeg har sett, og det er ikke få.
Det var 8 baner på sprint løpene og 6 baner for 200m og lengre løp, 4 steder for
stavhopp og 4 steder for lengdehopp. Dessuten var det en løpebane bak de permanente
doserte svingene, men denne ble ikke brukt under dette mesterskapet.

Vektkast og kulestøt ble
gjennomført inne, men i en
egen hall. Det var bygd opp et
solid bur av rør og
ståltrådnetting rundt
vektkastringen for å beskytte
funksjonærer og publikum.
Buret var bygd på samme
grunnlag som stillaset ved
byggeplasser. Nå viste det seg
at dette buret var livsfarlig for
utøverne. Tyskeren Klaus Lidte
slengte vekta i burveggen og
den kom tilbake og streifet hans arm. Med is og behandling kunne han fortsette. Vi tør
ikke tenke på hva som kunne ha skjedd om han hadde blitt truffet i hodet. Innendørs
vektkast forblir et problem for arrangører. Bildet viser Svein Hytten i aksjon.
Gjennomføringen
Utdelingen av konvoluttene, med start nummer, program etc. gikk greit, men vi måtte
sperre opp øynene da de forlangte 1 euro for sikkerhetsnålene til startnumrene. Lite
lurt av arrangøren og overraske med slikt som en del av førsteinntrykket.
Også dette mesterskapet hadde en del problemer i kommunikasjon mellom
datakontoret og personellet i hallen. Startlistene kom for seint, og personellet i det
utførende leddet fikk klagene. Få skjønte engelsk og dette gav en del frustrasjon. Med
arrangøren korrigerte seg fort og sett under et var dette et godt arrangert mesterskap.
Hvordan gikk det med de norske? (4 gull, 3 sølv og 3 bronse)
Første konkurransedag med femkamp gikk meget bra. Knut Henrik Skramstad og
Kjartan Sølvberg fikk gull og sølv. Det ble ikke bare en gull, men også verdensrekord.
Pavel Tosnar CSE hadde den gamle rekorden på 4151 poeng. Med Knut Henriks
serie 10,73 på 60m hekken, 4,22 i legde 11,07 i kule, 1,37 i høyde og 3,58,59 på
1000m ble poengsummen 4254. Altså ca 100 poengs forbedring.
Kjartan hadde nær vunnet. Det skilte bare 1 poeng før starten på siste øvelse, 1000 m.
Men han satte i gang spurten en runde for tidlig og var ikke oppmerksom på at det var
enda en runde. Han mistet verdifulle sekunder før han ble klar over dette. Det ble
derfor et jevnt løp hvor Knut Henrik seiret og fikk 6 poeng mer.
Hanne Liland bekreftet sin posisjon som verdensledende i kappgang i 35 års klassen
ved å ta gull i både 10 km ute og 3 000 m inne.
Ari Valdemarsson sikret også seieren på 800m i 75 års klassen. Se resultatlista
nedenfor.
Innendørs femkamp M 70
1 4 254 p

SKRAMSTAD Knut Henrik
10''73 (1002) - 4m22 (847) - 11m07 (753) - 1m37 (925) - 3'58''98 (727)

10Km Kappgang ute K 35
1 54'52''
LILAND Hanne
3 000m Kappgang inne F35
1 15'00''98 LILAND Hanne
800m M 75
1 3'03''65
VALDEMARSSON Ari
Innendørs femkamp M 70

2 4 248 p

SØLVBERG Kjartan
10''80 (987) - 4m04 (774) - 12m16 (840) - 1m37 (925) - 3'59''66 (722)

2 13'26''36

VALDEMARSSON Ari

3 000m M 75

3 000m M 60
2 11'00''79 ODEGARD Harald
400m M 70
3 72''59

SØLVBERG Kjartan

3 10''81

SKRAMSTAD Knut Henrik

3 15,11

NILSEN Trond-erik

60m Hekk (76) M 70
Tresteg M 35

Kjartan Sølvberg, Knut Henrik Skramstad og Italieneren SergioVeronesi

Hanne Liland
Ari Valdemarsson

